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Abstrak 

Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis respon elite lokal terhadap kebijakan Wali 

Amanat Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sebagai kelompok 

berkuasa, elite memilki kemampuan dalam merespon kebijakan publik. Respon elite lokal 

untuk menujukan bahwa elite memiliki peranan dalam memengaruhi dan menentukan 

kehidupan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan. Penelitian ini 

menggunakan Teori Elite Politik Suzanne Keller. Metode yang digunakan yaitu kualitatif 

yang didukung dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil 

temuan dari penelitian ini adalah struktur elite lokal di didesa terbagi menjadi dua yaitu elite 

berkuasa (rulling elite) dan elite strategis (strategic elite). Respon yang ditunjukan oleh elite 

penguasa terbagi menjadi respon prosedural dan politik. Respon prosedural terkait dengan 

aturan dalam kebijakan, sedangkan respon politik terkait dengan dinamika elite lokal dalam 

merespon kebijakan. Pada awalnya elite penguasa setuju dengan kebijakan tersebut, tetapi 

elite strategis menolak kebijakan. Sehingga kebijakan tersebut tetap dibentuk tetapi tidak 

dijalankan. 

 

Kata Kunci: Kontestasi, Elite Lokal, Respon, Wali Amanat Desa, Kabupaten Bojonegoro 

 

Abstrac 

 

This study explains and analyzes the response of local elites to the policy of the Wali Amanat 

Desa issued by the Bojonegoro District Government. As a ruling group, elites have the ability 

to respond to public policy. The response of local elites to address that elites have a role in 

influencing and determining the lives of people who do not have the ability and power. This 

research uses the Political Elite Theory Suzanne Keller. The method used is qualitative which 

is supported by data collection techniques in the form of interviews and documentation. The 

findings of this study are that the structure of the local elite in the village is divided into two: 

the rulling elite and the strategic elite. The response shown by the ruling elite is divided into 

procedural and political responses. Procedural responses are related to rules in policy, while 

political responses are related to the dynamics of local elites in responding to policies. 

Initially the ruling elite agreed with the policy, but the strategic elite rejected the policy. So 

that the policy is still established but not implemented. 

 

Keywords: Constestation, Local Elite, Response, Wali Amanat Desa, Kabupaten 

Bojonegoro. 
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Pendahuluan 

Elite merupakan kelompok dominan dan memiliki kekuasaan dalam tatanan sosial di 

masyarakat. Dalam peranan di masyarakat elite menunjukan kekuataan dalam menguasai 

masyarakat. Begitupula dengan elite yang berkuasa dalam ranah desa yang sering disebut 

dengan elite lokal. Desa sendiri merupakan wilayah yang memiliki otonomi dalam 

menjalankan pemerintahannya. Meskipun memiliki otonomi dalam menjalankan wilayahnya, 

desa berada di bawah pemerintah daerah sehingga untuk segala peraturan dalam menjalankan 

pemerintahan desa mengikuti pemerintah daerah. Begitupula dengan kebijakan terkait dengan 

kemiskinan yang terjadi di desa. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegeluarkan 

kebijakan untuk membentuk lembaga Wali Amanat Desa (WAD). Kebijakan ini dikeluarkan 

tujuan memajukan kesejahteraan di Bojoenegoro, karena kemiskinan cukup parah terjadi di 

Bojonegoro dengan urutan ke 28 Jawa Timur dengan tingkat kemiskinan 14,60 persen (BPS 

Jawa Timur,2018) 

Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2014 tentang Pembentukan Wali Amanat Desa yang 

kemudian di perjelas dengan Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Wali 

Amanat Desa. WAD sendiri dibentuk dengan latar belakang sebagai berikut. Pertama, 

dinamika demokrasi di desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam mengurus 

permasalahan di desa. Kedua, masyarakat dan pemerintahan desa yang dianggap tidak 

semuanya produktif untuk percepatan transformasi pembangunan desa dan mesejahterakan 

desa. Ketiga, tidak adanya lembaga yang terpercaya untuk menggambarkan kekuatan kultur 

masyarakat desa. Keempat, mewujudkan Gerakan Desa Sehat dan Cerdas (GDSC) sebagai 

strategi pembangunan berbasis desa diperlukan kelembagaan pemerintahan desa yang 

sehat. GDSC sendiri adalah gerakan yang dilakukan di seluruh wilayah desa dalam bentuk 

sinergitas program/kegiatan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bahagia, dan berkelanjutan. Kelima, bentuk upaya 

perwujudan masyarakat yang sejahtera, berbahagia dan memiliki daya saing yang tinggi. 

Kebijakan tersebut tentunya menimbulkan respon elite lokal di desa. Elite lokal yang 

mendiami wilayah desa, tidak akan diam dengan adanya kebijakan baru yang diperuntukan 

bagi desanya. Sehingga dengan kekuasaan dan dominasi yang dimiliki, elite lokal 

memiliki peranan penting dalam merespon kebijakan pemerintah daerah yang diperuntukan 

bagi wilayahnya. Respon itu sendiri adalah suatu tanggapan yang ditunjukan oleh individu 

sehingga dapat memengaruhi seseorang dalam bertindak. Hal ini menjadi penting apabila 

respon elite lokal dikaitkan dengan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

daerah. Sering kali pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan menganggap bahwa 
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masyarakat merupakan orang- orang yang tidak mengerti apapun sehingga ketika diberikan 

kebijakan akan senantiasa menjalankan. Tetapi yang menjadi kontradiksi disini bawasannya 

di dalam tatanan sosial masyarakat terdapat elite yang berkuasa dan memiliki otoritas 

terhadap masyarakatnya. Elite ini yang akan menanggapi seluruh kebijakan yang berasal 

dari pemerintah daerah. 

Penelitian-penelitian terkait dinamika politik desa yang memusatkan perhatian pada 

perilaku elite desa sangat berlimpah. Seperti kajian Fitria (2017) tentang respon elite desa 

adat di Denpasar terhadap kebijakan pembangunan sistem pembuangan limbah (Sewerage 

Development Project) menunjukan peran signifikan elite lokal terutama elite strategis di desa 

dalam mempengaruhi masyarakatnya untuk menerima kebijakan pemerintah daerah. 

Dukungan elite strategis desa terhadap kebijakan tersebut dapat menyukseskan 

pembangunan sistem pembuangan limbah yang melewati desa-desa adat di Kota Denpasar 

(Fitria, 2017). Program-program pembangunan yang hanya mengandalkan partisipasi 

masyarakat tanpa menempatkan posisi elite sebagai variabel-antara dapat berpotensi 

ketidakberhasilan dalam fase implementasi. Murray (2007) dalam studi evaluasi kebijakan 

program kesejahteraan masyarakat di Indonesia mengatakan selalu ada elite lokal yang 

berkuasa yang  menentukan kehidupan masyarakat didaerahnya. Sentralitas elite lokal di 

desa dalam implementasi kebijakan pembangunan di daerah disebabkan oleh penguasaan 

atas sumberdaya dan kekuasaan yang terpencar di desa. Kondisi ini, seperti diungkapkan 

oleh Amin (2017) dalam studi relasi elite-massa pemilih dalam Pilkades di Desa Rias, 

Bangka Selatan, bahwa keterbatasan akses dan kepemilikan masyarakat terhadap 

sumberdaya menyebabkan elite desa dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam 

Pilkades (Amin, 2017). Pada kajian yang lebih makro, pola-pola patronasi dan klientilisme 

terjadi pada saat pemilu legislatif di Indonesia. Studi Aspinall (2015) dan Ainillah (2016) 

menyimpulkan praktek patronase dan klientilisme digunakan untuk mempengaruhi pilihan 

politik masyarakat untuk menancapkan dan mengembangkan kekuasaan elite lokal. Melalui 

hubungan ketergantungan klien terhadap patron maka loyalitas dan legitimasi akan 

terbangun. Kajian ini hendak menunjukan bahwa keberadaan elite lokal di desa tidak hanya 

dalam kategori elite berkuasa (the rulling elites) tetapi juga elite strategis (the strategic 

elites). Lebih jauh, dalam penelitian ini elite strategis terbagi menjadi tiga kelompok 

berdasarkan basis material sumberdayanya, yaitu: elite strategis agama, elite strategis 

intelektual, dan elite strategis ekonomi. Meskipun ketiganya menolak kebijakan Wali 

Amanat Desa namun argumentasi dan alasan penelolakannya berbeda-beda. Temuan ini 

yang mengisi kajian tentang perilaku dan posisi elite strategis di desa dalam merespon 
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kebijakan pemerintah daerah.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Fokus dari penelitian ini yaitu struktur elite yang terbentuk, respon yang 

ditunjukan oleh elite lokal di Desa Nganti terhadap kebijakan Wali Amanat Desa, beserta 

dinamika elite dalam merespon kebijakan. Subjek penelitian diambil sesuai dengan informan 

yang sesuai dengan peneliteian yaitu Mulyono selaku, Mukayan selaku Ketua BPD, Wiyono 

selaku Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rini selaku Bappeda, Pitoyo selaku elite 

ekonomi, Sukohartomo selaku elite agama, dan Sukadi selaku elite intelektual, Budiono 

selaku sekretaris desa, dan Dasri selaku masyarakat. Data yang diperoleh dalam penelitian 

ini yaitu dengan wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan 

mengiterpretasi temuan dengan teori yang digunakan.  

 

Elite Politik (Strategis) 

 Teori elite politik ini muncul setelah adanya Perang Dunia I, yang pertama kali 

muncul di Eropa bertepatan dengan adanya isu demokrasi dan sosialisme. Kemudian kembali 

dikembangkan di Amerika yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis proses 

politik yang terjadi. Teori elite politik ini dikembangkan pesat oleh para ilmuwan seperti 

Lasswell, Mills, dan Schumpeter pada tahun 1950 dengan mengungkapkan dan mengkaji 

teori yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Pereto, Mosca, dan Mischels, Teori elite politik 

ini menjelaskan bawasanna dalam tatanan sosial di masyarakat terdapat sekelompok manusia 

yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki kemampuan (Varma, 1990).  

 Selain itu yang mendorong teori ini adalah adanya sifat asli manusia yang selalu ingin 

bekuasa dan meraih kekuasaan. Sedangkan politik sendiri digunakan untuk meraih 

kekuasaan, sehingga para teoritisi menekankan adanya hubungan elite dan kekuasaan. 

Fenomena kekuasaan akan diselalu mengikuti tatanan sosial di masyarakat. Elite menjadi 

penting peranannya karena kekuasaan yang melekat pada dirinya yang secara tidak langsung 

akan melahirkan adanya dominasi dan superioritas. Kedudukan yang diperoleh elite 

menempati hierarki tertinggi di masyarakat karena kekuasaan dan dominasinya.  

 Pada penelitian ini teori elite politik yang digunakan adalah teori miliki Suzanne 

Keller. Elite menurut (Keller,1963) di artikan sebagai orang- orang pilihan yang menduduki 

posisi tertinggi. Dalam artian umum elite merupakan sekelompok orang yang memiliki posisi 

tertinggi di masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kelebihan dibanding dengan 

masyarakat (Keller, 1963).  Pengertian elite oleh Suzanne Keller diperjelas dengan 

kekhususan elite sebagai minoritas pribadi yang berfungsi untuk melayani kolektivitas secara 
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sosial. Elite ini merupakan kelompok minoritas yag dinilai efektif dan bertanggung jawab 

dalam kehidupan masyarakat. 

 Perbedaan elite dengan masyarakat menjadi semakin menonjol dengan kekuasaan dan 

dominasi yang ditunjukan oleh elite. Masyarakat secara umum tidak memiliki kemampuan 

dalam menduduki kekuasaan sehingga secara tidak langsung masyarakat akan dikuasai oleh 

kelompok elite dan hal ini akan menimbulkan adanya hierarkis yang tidak setara. Elite 

menduduki strata tertinggi di bandingkan masyarakat. (Keller,1963) membagi dua prespektif 

elite menjadi elite fungsional dan elite moral. Elite moral merupakan elite yang menitik 

beratkan pada keutamaan moral yang ada di masyarakat. Sedangkan elite fungsional 

berkenaan dengan sekelompok elite yang memiliki tanggung jawab atas fungsi sosial suatu 

kelas atau kelompok. 

 Keunggulan dan minoritas yang dimiliki oleh elite semakin diperjelas dengan 

berbagai tesis yang diungkapkan (Keller, 1963) yaitu pertama, posisi yang mereka duduki 

merupakan posisi sentral. Kedua, sifat- sifat yang menjadi dasar pemilihan terhadap mereka, 

memiliki atau tampaknya memiliki keunggulan, baik itu berupa kebijaksanaan, keberanian, 

intelegensi, turunan ataupun dalam bentuk keahlian dalam pengetahuan dan ketrampilan. 

Ketiga, mereka mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam hal ini dari pada 

penduduk lainnya. Keempat imbalan mereka yaitu memperoleh bagian yang lebih banyak 

dalam hal- hal untuk kebaikan hidup. 

 Perkembangan elite dimasyarakat dikarenakan empat faktor yaitu adanya 

pertumbuhan penduduk, pertumbuhan spesialisasi jabatan, pertumbuhan organisasi formal 

atau bikrokrasi, dan perkembangan keragaman moral Keempat faktor tersebut yang 

menjadikan elite semakin berkembang, beragam, dan bersifat otonom di masyarakat. 

Beragamnya sekelompok elite juga didukung dengan adanya diferensiasi yang dimiliki oleh 

kelompok elite. Elite semakin terdiferensiasi dan heterogen. Adanya diversifikasi ini terjadi 

dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. 

 Elite strategis merupakan suatu kritalisasi dan perkembangan dari kelas penguasa 

(Keller, 1963). Terbentuknya elite strategis didasarkan atas kompetensi perseorangan yang 

terbentuk dengan menyingkirkan elite yang tidak berkompeten. Sehingga elite strategis 

dianggap sebagai elite yang terspesalisasi secara istimewa. Dalam posisinya elite strategis 

dianggap setara dengan kelas penguasa. Elite ini bisa berasal dari elite agama, elite militer, 

elite ekonomi, elite intelektual sesuai dengan kemampuan masing- masing elite strategis. 

Elite strategis ini akan hilang kekuasaannya apabila tidak mempertahankan kompetensi dalam 
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dirinya. Sehingga untuk tetap berkuasa maka elite strategis harus mempertahankan 

kompetensinya dan melindungi kepentingan dari pada massanya.  

 Elite strategis memiliki keistimewaan dan keunggulan, yaitu pertama elite strategis 

merupakan penghubung masyarakat dengan elite lainnya. Kedua, fungsi elite strategis 

merupakan sebagai keterwakilan di masyarakat, peranan yang dimilikinya membuat mereka 

bertanggung jawab atas keputusan- keputusan jangka pajang. Ketiga, tindakan elite, 

merupakan wujud cita- cita dan harapan dari masyarakat yang dikuasainya. Elite strategis 

semakin terbagi menurut diferensiasi kemampuan yang dimiliki, seperti elite agama, elite 

intelektual, elite militer, dan elite lainnya sesuai dengan kompetensi penguasaan kemampuan 

dan basis massa yang dimilikinya.  

 

Kontestasi Elite dalam Merespon Kebijakan Wali Amanat Desa 

 Desa Nganti memiliki elite yang memiliki kekuasaan di masyarakat, sehingga dalam 

membahas kontestasi elite penulis membuat adanya pembagian struktur elite. Elite lokal di 

Desa Nganti yang terbentuk yaitu heterogen dan otonom, sesuai dengan pernyataan Suzanne 

Keller bawasannya elite semakin berkembang sesuai dengan zaman. Terdapat sekelompok 

elite yang mendominasi dan berkuasa yaitu terbagi menjadi elite penguasa dan elite strategis. 

Elite penguasa yaitu elite yang memiliki kekuasaan secara formal, terdapat kepala desa dan 

ketua BPD. Sedangkan elite strategis yang berfungsi sebagai elite yang memiliki kekuasaan 

dalam memperngaruhi rulling class yaitu elite ekonomi, elite intelektual, dan elite agama. 

Kepala Desa Mulyono merupakan seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam 

memimpin pemerintahan di Desa Nganti sehingga kedudukan tertinggi sebagai pemimpin 

desa membuatnya menduduki struktur sebagai elite penguasa. Begitu pula dengan Ketua BPD 

Mukayan yang notabene sebagai elite yang mewakili masyarakat secara formal dan 

menduduki struktur pemerintahan. 

 

Gambar. Relasi Elite Penguasa, Elite Strategis dan Masyarakat Desa Nganti 

 

 

 

 

 

 

 

Elite Strategis 
(Ekonomi, Intelektual, 

Agama) 

Masyarakat 

Elite Penguasa 
(Kepala Desa dan BPD) 



7 
 

 Elite strategis yaitu pertama elite ekonomi Piyoto, yang memiliki kompetensi dalam 

mengolah perekonomian dengan usahanya sebagai pemiliki lahan jagung terbesar maka 

Pitoyo dapat memperkerjakan beberapa masyarakat desa. Dengan usaha yang dimilikinya 

secara otomatis menjadikan dirinya sebagai seorang yang dirasa memiliki kemampuan dalam 

mengurangi pengangguran di desa dan membuat dirinya memiliki tanggung jawab atas massa 

yang dipimpinnya. Elite strategis berikutnya yaitu Sukohartomo selaku elite agama, yang 

memiliki kompetensi dalam bertanggung jawab untuk memajukan moral masyarakat dan 

menjadi tolak ukur baik atau buruknya dalam kehidupan bermasayarakat. Sukohartomo 

sendiri membangun kepercayaannya dengan menunjukan kompetensi dirinya membangun 

masjid, mengajar ngaji dan menumbuhkan kegiatan kerohanian desa melalui lembaga LPMD. 

Elite intelektual yaitu Sukadi yang berkedudukan sebagai kepala sekolah dan bertanggung 

jawab atas memajukan masyarakat desa agar sadar terhadap pendidikan. 

 Elite penguasa merupakan elite yang memiliki kewenangan dalam merespon 

kebijakan Wali Amanat Desa karena adanya struktur formal yang dimilikinya. Dalam 

merespon kebijakan Wali Amanat Desa maka elite penguasa bertindak sebagai elite yang pro 

terhadap kebijakan karena elite peguasa sendiri merupakan panjang tangan dari Pemerintah 

Daerah Bojonegoro. Namun disamping itu dalam tatanan masyarakat desa terdapat elite 

lainnya yaitu elite strategis yang memiliki basis massa yang harus di lindungi 

kepentingannya. Selain itu sebagai elite yang yang menguasai bidangnya maka dalam 

merespon kebijakan Wali Amanat Desa elite strategis di pengaruhi oleh bidang yang 

dikuasainya.  

 Respon yang ditunjukan oleh elite lokal terbagi menjadi dua yaitu respon procedural 

dan respon politik. Respon procedural terkait dengan respon elite terhadap aturan yang telah 

tertuang di dalam kebijakan. Sedangkan respon politik yaitu terkait dengan proses- proses 

politik yang dilakukan dalam merespon kebijakan. Respon procedural yang pertama yaitu 

adanya aturan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 “Wali Amanat 

Desa terbentuk berdasarkan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, tokoh budaya, 

masyarakat miskin, dan kelompok difabel”. Respon positif ditunjukan oleh elite penguasa 

dengan membentuk anggota sesuai dengan aturan yang tertuang. Kemudian respon 

procedural yang kedua yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 

“dalam membentuk lembaga Wali Amanat Desa maka diperlukan forum musyawarah”. 

Respon negative elite penguasa ditunjukan dengan tidak melakukan musyawarah.  

 Respon prosedural yang ketiga yaitu dalam Pasal 6A ayat (1), (2), (3) Peraturan 

Bupati Nomor 8 Tahun 2015 “anggota yang tergabung tidak berasal dari pemerintah desa”. 
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Respon positif ditunjukan dengan tidak membentuk anggota yang berasal dari pemerintah 

desa, hal ini ditunjukan dengan struktur lembaga bawasannya Gunawan merupakan tokoh 

masyarakat, Sunardi selaku tokoh agama, Jamadi selaku tokoh pemuda, Rumi selaku tokoh 

wanita, Wito selaku tokoh budaya, Tamrin selaku Ormas, Sujak selaku tokoh masyarakat 

miskin, dan Mundakir selaku kelompok difabel. Respon procedural yang keempat yaitu Pasal 

8 ayat (1), (2), (3) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 “tugas lembaga Wali Amanat Desa 

untuk mengawal pemerintahan, pelaksanaan, dan pemberdayaan masyarakat desa; 

mempercepat terwujudnya Gerakan Desa Sehat dan Cerdas; meminimalisir penyelesain 

konflik horizontal; mewujudkan prinsip welas asih. Anggota Wali Amanat Desa tidak 

diberikan honorarium. Keperluan dalam penyelenggaraan kegiatan bersumber dari dana 

APBDes”. Dalam hal ini elite penguasa menunjukan adanya respon yang negatif dengan 

tidak melaksanakan ketiga aturan tersebut.  

 Respon prosedural yang kelima yaitu respon negatif dengan tidak dibentuknya 

Gerakan Desa Sehat dan Cerdas yang merupakan inti dari program lembaga Wali Amanat 

Desa. Dari beberapa respon yang telah ditunjukan oleh elite penguasa dapat dikatakan 

bawasannya banyaknya respon negative yang ditunjukan, sehingga dapat diartikan elite 

penguasa menolak adanya kebijakan Wali Amanat Desa. Hal ini diperkuat kembali dengan 

respon politik yang ditunjukan. Pertama yaitu ternyata yang tergabung di dalam lembaga 

Wali Amanat Desa merupakan kroni- kroni dari elite penguasa. Gunawan selaku ketua 

lembaga Wali Amanat Desa memiliki kedekatan pribadi dengan kepala desa maupun ketua 

BPD selain itu istri dari Gunawan merupakan anggota BPD, kemudian Jumadi merupakan 

penggarap lahan jagung milik kepala desa, dan Rumi merupakan anggota PKK yang 

dipercaya dalam pemerintahan. 

 Respon politik kedua yaitu, dengaan tidak melaksanakan musyawarah dengan 

masyarakat karena apabila dilakukan bersama masyarakat maka akan menimbulkan tuntutan 

dari masyarakat untuk merealisasi kebijakan Wali Amanat Desa. Dari respon penolakan yang 

ditunjukan respon procedural maupun respon politik yang ditunjukan oleh elite penguasa, 

ternyata hal ini dipengaruhi oleh para elite strategis di desa. Elite strategis memiliki 

kepentingan masing- masing untuk melindungi basis massa dan mempertahankan 

kompetensinya.  

 Respon yang ditunjukan oleh elite penguasa terjadi karena adanya dinamika antar 

elite penguasa dan elite strategis. Kontestasi yang terjadi antar elite karena adanya pro dan 

kontra terhadap kebijakan tersebut. Satu sisi elite penguasa merupakan panjang tangan dari 

pemerintah daerah dan dengan tanggung jawab formalnya maka mengharuskan elite 
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penguasa untuk melaksanakan kebijiakan tersebut. Disisi lain terdapat tekanan dari elite 

strategis kepada elite penguasa yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. 

Elite strategis sendiri memiliki kepentingan dan basis massa yang pada dasarnya harus 

dilindungi kepentingannya dan untuk mempertahankan posisi elite strategis.  

 Berikut adalah kepentingan elite strategis dalam mempengaruhi elite penguasa dalam 

merespon kebijakan Wali Amanat Desa. Pertama terkait dengan faktor ekonomi, bawasannya 

lembaga Wali Amanat Desa tidak diperbolehkan untuk diberikan honorer maka hal ini 

membuat respon Pitoyo selaku elite ekonomi yang berusaha memajukan perekonomian 

masyarakat. Pitoyo mengatakan bawasannya dalam lembaga ini terdapat kelompok difabel 

dan masyarakat miskin, apabila tidak diberikan honor maka adanya ketimpangan. 

Bawasannya lembaga ini diperuntukan menangani kemiskinan tetapi anggotanya tidak 

diberikan kesejahteraan. Pengaruh yang diberikan elite strategis terhadap elite penguasa 

cukup besar karena Pitoyo memiliki kekuasaan atas basis massa ekonomi yang cukup 

dominan di desa. 

 Kepentingan elite strategis yang kedua yaitu terkait dengan posisi Sukadi selaku elite 

intelektual dan ketua LPMD. Sebagai ketua LPMD yang memfokuskan diri terhadap 

pendidikan di desa maka membuat Sukadi beranggapan bahwa fungsi lembaga Wali Amanat 

Desa akan tumpang tindih dengan LPMD, karena dari segi keterwakilan dan memberdayakan 

masyarakat desa maka cukup dengan adanya lembaga tersebut. Selain itu sumberdaya 

masyarakat di desa dirasa kurang kompeten dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sukadi 

dapat mempengaruhi elite penguasa salah satunya karena hubungan yang terbangun antar 

kedua elite tersebut yaitu Sukadi merupakan seorang yang dipercaya oleh elite penguasa atas 

kemampuannya dalam membina masyarakat dan hal ini dibutuhkan oleh elite penguasa. 

 Selanjutnya kepentingan elite agama Sukohartomo, bawasannya Sukohartomo 

memiliki basis massa yang besar karena legitimasi beliau dalam hal keagamaan. 

Sukohartomo merupakan salah satu pendukung kepala desa ketika pencalonan dalam 

kontesasi pikades. Sukohartomo menggunakan basis massanya untuk memilih Kepala Desa 

Mulyono, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan desa, kepala desa meminta 

pertimbangan kepada Sukohartomo. Sukohartomo merasa bahwa WAD tidak sesuai untuk 

desa, karena lembaga ini tidak akan bisa berkembang hal ini karena faktor sumber daya 

masyarakat desa dianggap tidak ada yang mampu untuk menajalankan lembaga.   

 Selain itu dengan keberadaan lembaga Wali Amanat Desa dengan fungsi dan 

legitimasi yang kuat di masyarakat, mak akan melahirkan kekuasaan baru. Sedangkan elite 

strategis merupakan elite yang terbentuk atas dasar kompetensi dan akan tergeser legitimasi 
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apabila tidak mempertahakan kompetensi dan kekuasaannya. Dengan hadirnya lembaga Wali 

Amanat Desa maka akan menggeser posisi elite strategis dan melahirikan elite- elite baru 

yang dipercaya masyarakat terutama dalam perekonomian dan pengembangan desa.  

 

Kesimpulan  

Elite lokal di Desa Nganti semakin berkembang dan otonom, ditunjukan dengan 

keberadaan elite yang terdiferensiasi menurut kompetensi masing- masing elite. Terdapat 

elite penguasa yaitu elite yang menduduki posisi formal dalam pemerintahan desa, dan elite 

strategis yaitu elite agama, elite intelektual, dan elite ekonomi yang memiliki kompetensi 

sehingga melahirkan legitimasi terhadap dirinya. Elite strategis ini memiliki peranan dalam 

mewujudkan harapan dari setiap massa yang dipimpinnya dan menghubungkan elite lainnya 

dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pengaruh yang diberikan terhadap elite 

penguasa dalam merespon kebijakan Wali Amanat Desa.  

Adanya konstesasi elite dalam merespon kebijkan. Respon yang ditunjukan oleh elite 

penguasa terhadap Wali Amanat Desa awalnya adalah respon positif dengan menerima dan 

menjalankan kebijakan karena elite penguasa merupakan panjang tangan dari pemerintah 

daerah yang seharusnya menjalankan kebijakan. Namun elite strategis menyatakan penolakan 

terhadap kebijakan, karena dianggap kebijakan tersebut tidak relevan dengan masyarakat 

Desa Nganti. Sehingga tekanan dan pengaruh yang kuat diberikan oleh elite strategis 

terhadap elite penguasa menimbulkan adanya kebijakan tersebut tidak berjalan tetapi tetap 

dibentuk sebagai formalitas kepada pemerintah daerah. Selain itu keberadaan dari lembaga 

Wali Amanat Desa yang memiliki fungsi dan kewenangan yang kuat dalam memajukan 

ekonomi di desa, dapat menggeser posisi para elite strategis karena secara tidak langsung 

lembaga ini akan melahirkan adanya kekuasaan baru dengan kompetensi kemampuan 

mensejahterakan masyarakat. 
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